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 :لم يدرك معظم مدراء المؤسسات حجم المشاكل التي يجب على المنظمة اعتبارها -1

 قبل الشروع في تنفيذ النظم المتكامله لتخطيط موارد المؤسسات. أ 

 خالل فترة تنفيذ النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات. ب

 خالل فترة ما بع تنفيذ النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات. ج

 كل ما ذكر. د

 ال يعتبر من مستويات االدارة في الوقت الحالي -2

 المستوى االستراتيجي. أ

 المستوى الوسطي. ب

 المستوى المالي. ج

 يليالمستوى التشغ. د

 لتدعيم Automationال توفر نظم المعلومات التقليدية مستوى عالي من االتمتة -3

 التكامل بين مختلف االنظمة. أ

 المحاسبة. ب

 المالية. ج

 التسويق. د 
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 erpال يعتبر من االمور التي يجب التركيز عليها باإلضافة الى التكامل عند تنفيذ نظم لـ -1

 الميزانية. أ

 إدارة المشاريع. ب

 business process architectureمعمارية اجرات العمل . ج

 التزام االدارة المعرفية. د

 



 erp ال يعتبر من المجاالت الوظيفية التي تدعمها مكونات نظم لـ -2

 المحاسبة. أ

 الموارد البشرية. ب

 المعرفة. ج

 المشتريات. د

 erpالمجال الذي ال يشمله الجانب الوظيفي لنظام الـ -3

 المحاسبة. أ

 الموارد البشرية. ب

 المعرفة.ج

 المشتريات. د
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 :ينتج عن تنفيذ نظم المعلومات المختلفة داخل المنظمة  -1

 ليط من النظم المستقلةخ. أ

 middlewareنظام متكامل واحد باستعمال البرمجيات الوسطيه . ب  

 مجموعة من النظم غير المتكاملة تسهم في تعزيز وتحسين االنتاجيه. ج

 .مجموعه من النظم تسهم في تعزيز وتحسين تدفق المعلومات. د 

 :اول جبل من نظم الموسسات التي تتميز بتكامل البيانات وتدعم اهم وظائف المنظمات -2

 Enterprise Resource Planning. أ
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 الشي مما ذكر. د 

 تميزت فترة التسعينيات من القرن الماضي بظهور -3

 م ادارة ومراقبه المخزوننظ. أ 

 نظم تخطيط االحتياجات من المواد. ب 



 النظم المتكاملة لتخطيط موارد الموسسات.ج 

 نظم التخطيط الشامل المتكاملة المتقدمة. د 

 

 الواجب الثالث

 ERPنظم الــ(Modules)ال يعتبر من وحدات-1

 االنتاج. أ 

 المشتريات. ب 

 إدارة المخزون.ج 

 DSS.د 

 من المعماريات االكثر شيوعا واستعماال في الوقت الحالي -2

 المعماريات ذات الطبقتين. أ 

 المعماريات ذات الطبقات الثالثة.ب 

 المعماريات ذات الطبقات االربعة. ج 

 ال شيء مما ذكر. د 

 ال يعتبر مرحلة من دورة حياة تطوير النظم -3

 التخطيط المنهجي.أ 

 التصميم.ب 

 البناء. ج 

 إدخال البيانات. د 

 ERPفي عملية تدريب الموظفين على استخدام نظام الــ-4

 ال يجب استعم البيانات حقيقية. أ 

 ال يمكن انيشمل فريق التدريب مدربين يعملون لصالح المورد.ب 

 ال يمكن اللجوء الى مدربين من شركات اخرى. ج 

 مما يتم التعرض ليه عند استعمال النظام في الواقع%09يجب التطرق الى حوالي .د


